
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„PRZEKRACZAMY GRANICE. PUSH THE LIMITS” 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej 

 

 

Szanowni Państwo, 

bardzo prosimy o wypełnienie formularza w sposób czytelny, drukowanymi literami,  
a następnie złożenie na ostatniej stronie formularza czytelnego podpisu. 

 

1. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE: 
 

Imię (imiona) i nazwisko:  

PESEL:  

Płeć: □ Kobieta         □Mężczyzna 

Adres 
zamieszkania:  

Ulica, nr domu, nr 
lokalu: 

 

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Gmina:  

Powiat:  

Województwo:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. WYKSZTAŁCENIE: 
 

Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi krzyżykiem: 

□średnie zawodowe 

(Ukończone technikum, liceum profilowane lub zawodowe – posiadające tytuł zawodowy) 

□pomaturalne 

(Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie 
jest wykształceniem wyższym) 

□wyższe 

(Pełne i ukończone na poziomie minimum licencjackim) 

□w trakcie studiów zaocznych 

 

3. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH: 

Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi krzyżykiem: 

 

Język 

 

Podstawowy 

 

Średnio 
zaawansowany 

 

Zaawansowany 

Angielski    

Niemiecki    

Hiszpański    

 

4. STATUS NA RYNKU PRACY: 

Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi krzyżykiem: 

□ Jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy 

□ Jestem osobą nieaktywną zawodowo (niezatrudnioną i niezarejestrowaną w Urzędzie 

Pracy) 

 

 



 
 

5. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROJEKCIE. 

Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie?  

□ …………………................................................................................................. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/-y 

deklaruję chęć udziału w projekcie „Przekraczamy granice. Push the limits”, realizowanym 
przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider Projektu), współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie 
„Przekraczamy granice. Push the limits”,tj. jestem osobą, która spełnia łącznie 
następujące kryteria formalne:  
 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem odpowiedzi, które Pani/Pana dotyczą: 

□ Mieszkam w Małopolsce 

□ Jestem osobą w wieku 18 -35 lat 

 

□ Jestem osobą bierną zawodowo (niezatrudnioną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy i 

nie poszukuję pracy) lub 
 

□ Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy (nie pracuję, nie jestem 

zarejestrowany w UP, ale poszukuję pracy) lub 
 

□ Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, 

    □w tym długotrwale bezrobotną: 

                   □pozostającą bez pracy min. 6 miesięcy (osoby w wieku 18-24) 

□pozostającą bez pracy min. 12 miesięcy (osoby w wieku 25-35)  

 

□ Nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (dzienne studia wyższe 

lub doktoranckie) 



 
 

□ W okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brałem/brałam 

udziału w żadnej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych. 

 

 

2. Przedstawione przeze mnie dane odpowiadają stanowi faktycznemu i pozostają aktualne 
na dzień podpisania formularza rekrutacyjnego. 

3. Mam obowiązek niezwłocznego informowania realizatora projektu o wszelkich zmianach 
moich danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

4.  Jestem świadomy(a) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
5. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu 

oraz po jego zakończeniu.  
6. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

7. Akceptuję regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Przekraczamy granice. Push 
the limits”, realizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider 
Projektu), Grodzki Urząd Pracy w Krakowie i Homini et Terrae (Partnerzy Projektu), 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 4.2. Programy 
mobilności ponadnarodowej. 

8. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych  
w celu rekrutacji do udziału w tym projekcie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
……………………….                                                                                            ..……………………………………              
Miejscowość, data             Czytelny podpis  
                                                                                                                          Kandydata/Kandydatki 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/29_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_sierpnia

